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1. Nabożeństwo czerwcowe dziś  o godz. 1815. 

2. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

•    Adorujący Najświętszy Sakrament dziś  o godz. 1500 w go rnym koś ciele. 

   Tematem śpotkania będzie „Kryzyś w początkach z ycia zakonnego ś w. Jana od  

   Krzyz a?”. Spotkanie jeśt otwarte dla wśzyśtkich. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

3.   Nabożeństwa czerwcowe w dni powśzednie bezpoś rednio po Mśzy ś w. o godz. 1800, w 

niedzielę i ś więta o godz. 1815. 

4. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  podpiśując deklarację 

wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu minutach modlitwy adoracyjnej raz 

w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, będącej wyrazem wdzięcznoś ci i dziękczynienia za 

Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całodobowej adoracji Najś więtśzego Sakramentu w naśzej 

ś wiątyni. Podpiśane deklaracje moz na przynośic  do zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z 

bocznych ołtarzy w koś ciele. 

5. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

6. Trwają prace konserwacyjno – pielęgnacyjne posadzki w kościele polegające na 

kryśtalizacji jej powierzchni. Prace prowadzone śą w godzinach nocnych. Przepraśzamy za 

niedogodnoś ci. 

7. Frontowe schody do kościoła okładane są płytami z granitu strzegomskiego. Dziękujemy 

za wśzyśtkie ofiary śkładane na ten cel. W tym tygodniu zapłaciliś my drugą ratę. 

8. Na koncert muzyki klasycznej zapraśzamy w przyśzłą niedzielę o godz. 1600. 

9. Pielgrzymka do Częstochowy organizowana jeśt w niedzielę, 8 lipca. Zgłośzenia przyjmują 

członkowie Rodziny Radia Maryja. 

10. Poświęcenie pojazdów przed wakacyjnymi wyjazdami dziś  po Mśzach ś w. 
11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś  

miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 5 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk kolorowej 

wkładki i funduśz miniśtrancki. 

12. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Włodzimierza Banaszka. 

Pamiętajmy o nim w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek .....  
 


